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INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 
 

Gmina  Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13  
Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81 
        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ 

 

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: 

 
„Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych: 
- Pułaczów – Niedźwiedź Nr 000350T – o  długości 1003,50 mb. 
- Przyborowice-Ceber -Kolonia Ceber nr 000355T  – o długości 1587,00 mb. 
- Wysoki Średnie – Szczeglice nr 000324T - o długości 2151,50 mb 

 
Procedurę udzielenia zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego 

wszczęto dnia 25.07.2007r.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: CPV 74.27.40.00-0 Usługi sporządzania map; 

     CPV 74.27.41.00-1 Usługi odwzorowania cyfrowego; 

     CPV 74.27.43.00-3 Usługi badań katastralnych. 

I.  Podział nieruchomości 
− Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię wraz z opisem Miejscowego Planu 

zagospodarowania Gminy Bogoria. 

 

1. Dokumentację geodezyjną podziału nieruchomości należy wykonać i kompletować zgodnie z: 

− art. 92-97 Ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.); 

− rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości; (Dz.U. Nr. 268 z 2004 r poz. 2663) 

− standardami obowiązującymi w geodezji. (Instrukcja 6-4,  instrukcja 6-5) 

   3. Należy wykonać: 

− zbiorcze tabelaryczne zestawienie nieruchomości objętych podziałem z 

wyszczególnieniem imienia i nazwiska właściciela, numeru i powierzchni działek po 

podziale, numeru księgi wieczystej lub cechę i rodzaj tytułu własności, 

− mapę projektu podziału i wykaz zmian gruntowych.  

− badanie działów I-IV ksiąg wieczystych. 

 

4. Zamawiającemu przekazać należy: 

− Zarejestrowane w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 

mapy projektu podziału i wykazy zmian gruntowych w czterech egzemplarzach, 

protokół badania ksiąg wieczystych, kopie szkiców i protokołów przyjęcia granic 

działek do podziału i wyznaczenia projektu na grunt, kopie wykazów współrzędnych, 

zbiorcze tabelaryczne zestawienie nieruchomości. 

   5. Podstawą odbioru usług będzie protokół odbioru zrealizowanych prac. 

II. Opracowanie dokumentacji w celu uregulowania stanów prawnych pasów 
drogowych 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie mapy ewidencji gruntów z naniesionym w 

kolorze czerwonym zasięgiem opracowania dokumentacji. 

2. Wykonawca dokona pomiaru zajętości terenu pod pas drogowy. Istniejący na gruncie 

zasięg pasa drogowego należy ustalić w oparciu o stan faktyczny istniejący w dniu 

31.12. 1998 r. z uwzględnieniem postanowień art. 34 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych / Dz. U.  z 2000 Nr 71 poz. 838. Pomiaru nowych punktów 

granicznych dokonuje się zgodnie z zasadami instrukcji G-4. Przed przystąpieniem do 

pomiaru Wykonawca dokona szczegółowej analizy dokumentów mających wpływ na 



ustalenie terytorialnego zasięgu zajętości terenu. Dokumentami takimi mogą być: 

operat ewidencji gruntów, operaty techniczne sporządzane dla celów wykupów i 

wywłaszczeń gruntów, tytuły własności i prawomocne decyzje administracyjne. 

Wykonawca ustali osoby i jednostki, które z uwagi na ich interes prawny powinny być 

zawiadomione o wykonywanych czynnościach pomiarowych. Do zawiadomień, o 

których mowa wyżej zastosować należy odpowiednio przepisy art. 32 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. Nr. 240 z 2005 r. poz. 2027 tekst jednolity)../. Z 

czynności ustalenia zajętości terenu pod drogę należy sporządzić protokół w treści 

którego zamieszczona będzie informacja, że pomiaru dokonano według stanu 

istniejącego na gruncie w dniu 31.12.1998 r.. Nowe punkty graniczne w terenie należy 

oznaczyć trwale z podcentrem. 

2. Mapa dla celów regulacji stanu prawnego pasa drogowego winna być wykonana na 

kopii mapy zasadniczej, w przypadku gdy brak jest mapy zasadniczej  na kopii mapy 

ewidencji gruntów z wniesionymi kolorem czerwonym   nowymi granicami pasa 

drogowego.  

3. Zleceniodawcy przekazać należy kopie zawiadomień, o których mowa w p.2 oraz 

kopie potwierdzenia odbioru zawiadomień, jeżeli zawiadomienia doręczane były przez 

pocztę, szkice pomiaru, protokół z czynności ustalenia zajętości terenu, mapę, o której 

mowa w p. 3, wykaz właścicieli gruntów i ich adresy zamieszkania, badania działów 

I-IV ksiąg wieczystych. 

4. Podstawą odbioru usług będzie protokół odbioru zrealizowanych prac. 
     

III. Stabilizacja  znaków granicznych. 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy kopie mapy ewidencji gruntów z oznaczonymi 

punktami granicznymi, których stabilizację należy wykonać. 

2. Prace wykonać należy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. nr 240 poz. 2027 z 2005 r /. 

3. Przed przystąpieniem do czynności stabilizacji punktów granicznych Wykonawca 

zobowiązany jest do szczegółowej analizy dokumentów mających znaczenie dla  

stabilizacji i sporządzenia szkiców podstawowych. Wyniki analizy należy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji. 

4. Zamawiającemu przekazać należy kopie protokołu stabilizacji znaków granicznych i 

kopie szkiców podstawowych z wykazem współrzędnych. 

5. Podstawą odbioru usług będzie protokół odbioru zrealizowanych prac. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2008 r.. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą”. 

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem oferty i dołączona do 

niniejszej instrukcji dla Wykonawców. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

4) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: 

7.1 Formularz oferty (zgodnie z załączonym drukiem), 

7.2 Dane dotyczące wiarygodności prawnej, technicznej i finansowej Wykonawcy: 



1) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 i spełnia warunki art. 22 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) – załącznik Nr 1, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub 
potwierdzenie aktualności przez organ wydający wypis), 

3) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia z 

udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych (uprawnienia w zakresie: 

a) geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, 
 

Brak wymaganych oświadczeń oraz z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy – 
dokumentów, powoduje odrzucenie oferty. 
 

Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty winne być załączone w 
oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku wykonawców, zamawiający dopuści taką 

ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarciu umowy. 

 Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w 

pkt. 7 ppkt. 7.3 od 1 do 2 dla każdego z wykonawców z osobna, pozostałe zaś składanie 

są wspólnie. 

 

 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.  

Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 
 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty: 
 

- formularz oferty , 
- projekt umowy, 
- Instrukcję dla wykonawców wraz z załącznikami. 

 

 Dokumenty ww. oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez 

wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. 

 

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 

wpisuje on „nie dotyczy”. 
 

12. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia które zostaną udzielone i zamieszczone na 

stronie internetowej   http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ . 
 

Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, chyba że prośba o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania ofert określonym w pkt. 21. 

 

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na stronie internetowej. 
 

Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść 

dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 



Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i 

zamieszczona na stronie internetowej. 

Zamawiający przedłuży określony w punkcie 21 termin składania ofert w celu 

umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych 

wyjaśnień lub zmian.  

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
 

Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie.  
 

18. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i załączone jako odrębna 

część niezłączona z ofertą w sposób trwały. 

 
19. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane 

poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 

20. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, 

zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1, opatrzonej danymi 

Wykonawcy oraz napisem: 

„Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych: 
- Pułaczów – Niedźwiedź Nr 000350T – o  długości 1003,50 mb. 
- Przyborowice-Ceber -Kolonia Ceber nr 000355T  – o długości 1587,00 mb. 
- Wysoki Średnie – Szczeglice nr 000324T - o długości 2151,50 mb 
 
21. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bogorii , ul. Opatowska 13 – 
sekretariat pok. Nr 14 , nie później niż  do dnia 06.08.2007 r.  do godz. 1100    
 

  Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 
 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 21. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 20, a koperta będzie 

dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 
 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności 
Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 06.08.2007 r o godz. 1120 



Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

  Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także  

       informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków  płatności zawartych w ofertach  

       Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa 

Wykonawcy.    
 

24. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez  

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 

25. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie, wszystkich 

uczestników postępowania, którzy złożyli oferty. 
 

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione zgodnie z zapisami art. 88 

ustawy. 

26. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) będzie niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie będzie odpowiadać Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3) jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) będzie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

6) będzie zawierała omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 

na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
 

28. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena brutto za realizację całego zamówienia – 100 % 
  

29. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

30. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

Oferentów którzy ubiegali się o udzielenie zawiadomienia, podając  nazwę (firmę) 

siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę  wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 



streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
 

31. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, 

uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która 

będzie najkorzystniejsza bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

32. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi.  
 

33. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  są: 
 

• Barbara Malec -  sprawy dotyczące procedury przetargowej,  

• Zbigniew Borek – sprawy merytoryczne 

34. Wykonawca, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez 

zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 

zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, może wnieść 

protest do zamawiającego zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI Rozdział 2 

ustawy. 
 

Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 

za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego  w taki sposób, że mógł zapoznać 

się z jego treścią. 
 

Protesty dotyczące treści ogłoszenia a także Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego 

Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UMOWA nr                - projekt 

 

W dniu .................2007r. pomiędzy Gminą Bogoria mająca siedzibę przy ul. 

Opatowskiej 13 , 28-210 Bogoria , zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

Wójt Gminy                                -  Władysław Brudek 
z kontrasygnata Skarbnika Gminy             -   Ewa Gajek 
 

a firmą ..................................................................... z siedzibą w ............................................., 
przy ul. ..............................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 

..........................      - ............................................ 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnego z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Dz.U. Nr. 19 poz. 177 z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, wyboru oferty Wykonawcy 

- została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi: 

„Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych: 
- Pułaczów – Niedźwiedź Nr 000350T – o  długości 1003,50 mb. 
- Przyborowice-Ceber -Kolonia Ceber nr 000355T  – o długości 1587,00 mb. 
- Wysoki Średnie – Szczeglice nr 000324T - o długości 2151,50 mb 
 

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

1. opracowanie wstępnego projektu podziału, 
2. podział nieruchomości, 

3. opracowanie dokumentacji w celu uregulowania stanów prawnych pasów drogowych, 

4. rozgraniczenie nieruchomości, 

5. wznowienie znaków granicznych, 
 

W/w dokumentację należy wykonać: 
1) 3 zasoby użytkowe 
2) Zasób przejściowy 
3) Zasób bazowy 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2008r. 
 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe według ceny zawartej w przedłożonej ofercie.  

2. Ceny ryczałtowa  nie ulega  zmianie w czasie realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ustala się w wysokości nie przekraczającej kwoty: 

…………… zł (brutto) (słownie zł.: ………… …………). 

Netto ……………..zł  (słownie: ………………………………………………………….. 

W tym podatek VAT ……………………………………………………………………… 
 

§ 4 

1.  Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy uregulowana będzie na 

podstawie faktury po zakończeniu prac oraz sporządzeniu protokółu zdawczo-odbiorczego. 

2.  Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę na 

wskazany w nich numer rachunku bankowego. 
 

 

 

 



 

§ 5 

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy osobą uprawnioną do 

uzgodnienia szczegółów: 

- ze strony Zamawiającego ………………………….. 

- ze strony Wykonawcy jest: ....................................... 

 

§ 6 

1. Zlecone zadania należy wykonać w terminie każdorazowo określonym na podstawie 

pisemnego zlecenia Zamawiającego. 

2. Odbiór wykonanych opracowań będzie następował w siedzibie Zamawiającego na 

podstawie protokółu odbioru podpisanego przez obie strony. 
 

§ 7 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 

b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych usług wynikających z § 1 punkty 1 - 7 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 50 % 

wartości umowy. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
 

§ 8 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z póżn. zm. - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd. 

§ 12 

Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2.  Oferta Wykonawcy. 

§ 13 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz., 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 
 
 



 
OFERTA 

do 
Gminy Bogoria 

ul. Opatowska 13 

28-210 Bogoria 
 

 Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym w dniu 

31.07.2007 r. na: 
 

„Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych: 
- Pułaczów – Niedźwiedź Nr 000350T – o  długości 1003,50 mb. 
- Przyborowice-Ceber -Kolonia Ceber nr 000355T  – o długości 1587,00 mb. 
- Wysoki Średnie – Szczeglice nr 000324T - o długości 2151,50 mb 
 
 

1. Oferujemy wykonanie usług objętych zaproszeniem za cenę ryczałtową: 

 
WARTOŚĆ (netto)      ....................................... zł 
 
PODATEK VAT 22 %%%%     ........................................ zł 
 
WARTOŚĆ (brutto)      ........................................ zł 

  

wartość słownie zł (brutto): .....................................................................................................
   

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń.  
 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania 

nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
  

5. Oferta zawiera/nie zawiera*)
 informacji, które nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania – oznaczone zgodnie zapisami Instrukcji dla wykonawców. 
 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ................................................................ 

2) ................................................................. 

3) ................................................................. 

4) ................................................................. 

Adres: ......................................... 
 

Data: ......................................... 

.................................................. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 

*)
niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 

złożone zgodnie z wymogami art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177.z późn. zm./ 

 

Ja 

.................................................................................................................................................... 

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ 

 

reprezentując 

................................................................................................................................... 

/nazwa firmy wykonawcy/ 

jako 

.................................................................................................................................................. 

/stanowisko służbowe/ 

 

oświadczam, że: 

 

A  
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . 

2.  Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia. 

4.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 

ww. ustawy. 

 

B 
1.  Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptuję je. 

2.  Przedłożona przeze mnie oferta jest ważna w całości przez okres związania ofertą 

określony przez zamawiającego zgodnie z art. 85 ust. 1 ww. ustawy. 

3.  W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 

zaproponowanym przez zamawiającego. 

 

 

 

 

............................      ........................................ 

/miejscowość, data/       /podpis, pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 2 

 
WYKAZ    PERSONELU 

 
 

Nazwa Przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………… 
 

Adres Przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………… 
 

Nr telefonu ………………… Nr fax ……………………… e-mail ……………………… 

 

 

 

Nazwisko i imię 
Proponowane 
przeznaczenie 

Wykształcenie 

Posiadane 
uprawnienia 

(rok uzyskania) 
    

    

    

    

    

    

 

 

 

........................................................ 
(Upełnomocniony 

przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 


